Referat fra styremøte 21.10.2020, kl. 18.30
Til stede: Gunnar, Laura, Arne, Pål, Kai, Kerstin
1. Økonomistatus, videre bruk av Visma, andre økonomi transaksjons- og integrasjonssystemer
a. Klubben fortsetter å bruke Visma og overfører regnskapet fra låst Excel ark til Visma.
b. Kasserer tar nettbasert kurs i bruk av Visma. Kursavgift betales av klubben.
c. Regnskapet for 2019 legges inn i Visma for å ha noe å øve med.
d. Tidligere regnskapsår i Visma, der programvaren har kun blitt brukt til fakturering,
avsluttes i systemet.
e. Kontoplanen utarbeides etter NIF sitt mal og legges inn i Visma.
f. Det er allerede opprettet kobling mellom Visma og Klubb Admin og Sparebank 1
kontoene til klubben.
g. Det utarbeides et årshjul og fullmaktsmatrise.
Arne forlot møtet.
2. Planer høst 2020 - vår 2021
a. Førstkommende helga deltar 6 medlemmer på digitalt aktivitetslederkurs.
b. Gudbrandsdalscup i samarbeid med Laugen gjennomføres en gang i måneden i
vintersesongen.
c. Det legges opp for mulighet til å delta i World Indoor Series i regi av World Archery.
d. Halloween uke 44 får medlemmer mulighet til å skape aktivitet på klubben sin
instagram konto og få lagt ut bilder i kostyme.
e. World Archery ferdighetsmerkene rød fjær, gul fjær og hvit pil kan holdes av de nye
aktivitetslederne våre.
f. Djupsnøpila arrangeres 06. Mars 2021
Neste styremøte: 18.01.2021, kl. 18.00 (holdes digitalt ved behov)
Årsmøte: 07.02.2021, kl. 18.00

3. Oppsummering av året 2020 / Tinget 2020
a. Webinarer og kurs i regi av NIF og Innlandet
i. Valgkomité (12.10.2020) Hallgeir og Laura har deltatt
ii. Økonomi (19.10.2020) Laura har deltatt
iii. Kontrollkomité - Hallgeir skal delta
iv. Styrearbeid i praksis – Kerstin og Laura skal delta
b. Gjennomgang av tingvedtak som umiddelbart påvirker klubbaktiviteten
i. Forslag til neste ting sendes inn senest 3 måneder før tinget.
ii. Det er innført hvit påle i 3D skyting for klassene Minijunior og Aspirant med
avstander mellom 5m og 15m.
iii. I eliminasjonsrunder i 3D stevner skytes én pil per mål (tilpasset
internasjonalt regelverk).
iv. For buetypene barebow, instinkt og langbue innføres klassene damer junior,
herrer junior og kadett jenter, kadett gutter.
v. Lag i Felt skyting settes sammen av 2 buer med sikte og 1 bue uten sikte.
vi. Det innføres klasser for psykisk handicappa på innendørs- og skiveskyting .
vii. Barebow skyter på 50m også i Skandiarunde, Norgesrunde og Norsk
kortrunde.

viii. Frist for innsending av stevne-/dommerrapport og Norgesrekorder er endret
til 5 dager etter stevnedagen.
ix. Det innføres treningshelg i regi av forbundet og kretsen, der enkelte skyttere
blir invitert på veiene av kretsen.
x. Aktivitetsavgift økes til kr 250,00 per skytter.
xi. Administrasjonsavgift økes med 20%.
xii. Medlemsbladet Buestikka gis ut digitalt og det kommer nyhetsbrev.

4. Ymist
a. Styre kommer til å legge inn forslag om bruk av enklere lovnorm for klubber med
færre enn 75 medlemmer og mindre enn kr 250.000 i omsetning per år til årsmøte
2021.

Møtet avsluttet 20.00
Referent: Laura

